
14.12.     
KESKIVIIKKOSARJA 7
Musiikkitalo klo 19.00 

Osmo Vänskä, kapellimestari
Lilli Paasikivi, mezzosopraano
Jussi Nikkilä, kertoja

Eero Hämeenniemi: Winter calm and Summer storms  20 min 
mezzosopraanolle ja orkesterille, kantaesitys  
(Ylen tilaus)  
 

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Myrsky, koonnut Osmo Vänskä 60 min
Johdanto
Ariel flies in
Ariel’s First Song
Ariel’s Second Song
Interlude
The Oak Tree
Ariel’s Third Song
Interlude
Interlude
Humoresque
Dance of the Shapes
Melodrama
The Shapes Dance Out
Intermezzo
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Ariel flies in
Ariel’s Fourth Song
The Rainbow
Melodrama
Menuet
Polka
The Dogs
Ariel brings the foes to Prospero
Ariel’s Fifth Song
Cortège
Epilogue

Myrskyn suomennos Matti Rossi. 
Kertojan osuudet on kääntänyt Jussi Nikkilä. 
Arielin laulujen suomennos Hannu Heikkilä.

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.15.  
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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EERO HÄMEENNIEMI (S.1951): WINTER CALM 
AND SUMMER STORMS MEZZOSOPRAANOLLE 
JA ORKESTERILLE

viljellyt mm. Nada-yhtyeessä. Hänen sä-
vellyksissään improvisatorinen aines on 
viitteellisempää, mutta osuu toisinaan 
solistisiin tehtäviin. 

Hämeenniemen musiikkia alkuun 
hallinnut modernistinen rajaus on vuo-
sien varrella väljentynyt. Vuonna 1993 
hän tiivisti suhdettaan traditioon: 
“Traditio koetaan usein rasitteena, pai-
koilleen jähmettyneenä möykkynä. 
Todellisuudessa traditio on kuitenkin 
prosessi, vuorovaikutussuhde. Se ei kos-
kaan voi pysyä paikoillaan. Musiikki ke-
hittyy kun me kehitymme.”

2000-luvulla Hämeenniemen suhde 
intialaiseen taiteeseen on syventynyt ja 
kuvastunut monissa orkesteriteoksissa 
ja konsertoivissa sävellyksissä. Hän on 
myös suomentanut ja julkaissut paritu-
hatta vuotta vanhaa klassista tamilin-
kielistä sangam-runoutta. Matka sieltä 
Stratford-upon-Avoniin ei ole niin pitkä 
kuin luulisi.

Antti Häyrynen

Eero Hämeenniemi kertoo itse teokses-
taan seuraavasti: “William Shakespearen 
sonetti 97 on yksi kaikkein kauneimmis-
ta soneteista. Se on myös yksi surulli-
simmista."

Rakastettu on poissa, ja vaikka on 
kesä, murheellisen runoilijan mielessä on 
kylmä, pimeä talvi. Suven maisemakin 

Eero Hämeenniemestä tuli 1970-lu-
vun lopulla sukupolvensa äänitorvi 
Korvat auki -yhdistyksen puheenjoh-
tajana. Hämeenniemi opiskeli Sibelius-
Akatemiassa Paavo Heinisen johdol-
la ja suoritti sävellysdiplomin vuonna 
1978. 

Sen jälkeen hän opiskeli varsin eri-
laisten opettajien, kuten Boguslaw 
Schäferin, Franco Donatonin ja Joseph 
Schwantnerin johdolla. Sibelius-
Akatemian sävellyksen ja teorian lehto-
rina vuosina 1982–92, taiteilijaprofes-
sorina ja musiikkiyliopiston dosenttina 
Hämeenniemi on jättänyt jäljen uu-
simpaan suomalaiseen musiikkiin, jon-
ka nuoren polven säveltäjistä suuri osa 
on hänen oppilaitaan.

Säveltäjänä Hämeenniemi on kui-
tenkin ollut kaikkea muuta kuin oppi-
mestari. Luonteenomaista hänelle on 
ollut musiikin ekspressiivinen lataus ja 
uteliaisuus erilaisia musiikillisia ilmi-
öitä kohtaan, sekä noiden ilmiöiden 
hahmottaminen laajassa kulttuurisessa 
kontekstissa. 

Intialainen taidemusiikki ja erityi-
sesti Etelä-Intian karnaattinen musiik-
ki on ollut yksi Hämeenniemen inspi-
raationlähteistä. Se ei ole ollut hänelle 
niinkään musiikillisen materiaalin tai 
eksoottisten vaikutteiden aarreait-
ta kuin uudenlaisen muusikkouden, 
asenteen ja yhteyden sytyttäjä. Toinen 
Hämeenniemeä paljon kiinnostanut il-
miö on ollut improvisaatio, jota hän on 
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näyttää autiolta ja karulta joulukuul-
ta. Alkavan syksyn ylenpalttista satoa 
runoilija vertaa lesken kohtuun; isän 
kuoleman jälkeen syntyvään lapseen. 
Lintujen laulu kuulostaa ilottomalta, 
kuin talvi olisi jo täällä.

En yleensä juurikaan innostu kovin 
yksinkertaisten yhteyksien etsimises-
tä säveltäjän elämän ja hänen musiik-
kinsa välillä. Surullinen muusikko ei 
välttämättä kirjoita murheellista mu-
siikkia, eikä tekijän ilo ja onni aina pur-
kaudu ulos riemukkaana musiikkina. 
Tällä kertaa en kuitenkaan mene van-
nomaan, etteikö jotain yhteyttä sävel-
lyksen syntyvaiheitten ja kirjoittamani 
kappaleen välillä ehkä saattaisi ollakin.

Aloin suunnitella Winter calm-teosta-
ni monsuunimyrskyjen riepottamassa 
Intiassa. Ajatus kantaesityksestä jou-
lukuisessa Helsingissä sai mielikuvi-
tukseni liikkeelle. Silloisen ympäristöni 
ja kantaesityspaikan vastakohtaisuus 
kiehtoi.

Vastakohdat ovatkin uuden sävellyk-
seni keskiössä: hidas/nopea; hiljainen/
äänekäs; murheellinen/riehakas: Aluksi 
mezzosopraano laulaa Shakespearen 
sonetin. Olen pukenut sen hyvin eleet-
tömään, mielestäni varsin melankoli-
seen sävelasuun. Lilli Paasikiven kulti-
voitu ääni inspiroi minua kirjoittamaan 
musiikkia, jossa laulaja on hyvin selväs-
ti pääosassa, ja jossa orkesteri vain tu-
kee häntä hyvin kevyesti.

Kun laulaja vaikenee orkesteri herää 
eloon ja musiikki alkaa rakentaa pit-
kää kasvua kohti varsin voimakasta, 
riehakastakin purkausta. Mutta koko 
ajan laulun melodinen aines elää or-
kesterin nousujen ja laskujen kätköis-
sä. Maestro Vänskän ja RSO:n kyky ra-

kentaa hiveleviä pianissimoita ja hurjia 
purkauksia ovat tässä sävellyksessä 
tarpeen.

Lopussa laulaja palaa. Nyt sonettiin 
vain viitataan, ja musiikki on vielä vä-
häeleisempää kuin alussa. Olenko täs-
sä peilannut Shakespearen ajatusta? 
Onko tämä talven muisto keskellä ke-
sää? Mene tiedä. Ainakaan säveltäjä ei 
siihen osaa vastata.”
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William Shakespeare: Sonet 97

How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting 
year!
What freezings have I felt, what dark 
days seen!
What old December's bareness every 
where!
And yet this time remov'd was summer's 
time,
The teeming autumn, big with rich inc-
rease,
Bearing the wanton burden of the prime, 
Like widow'd wombs after their lord's 
decease:
Yet this abundant issue seem'd to me 
But hope of orphans and unfather'd 
fruit;
For summer and his pleasures wait on 
thee, 
And, thou away, the very birds are mute; 
   Or, if they sing, 'tis with so dull a cheer
   That leaves look pale, dreading the        
   winter's near. 

Sonetti 97

Niin kuin talvi oli eroni sinusta
sinä ohikiiltävän vuoden nautinto!

Olen kokenut pakkasia, synkkiä päiviä,

vanhaa joulukuista paljautta kaikkialla.

Vaan poissaolon aika oli kesää,

rehevän kasvun pulskistamaa syksyä

joka kantaa kukoistuksen riehakasta 
kuormaa
kuin leski kohtuaan miehen kuoltua:
silti tuo runsas sato oli minulle
orpolapsen ikävää, isätöntä hedelmää,

sillä kesä nautintoineen palvoo sinua,

ja kun olet poissa, linnut vaikenevat.
    Tai jos laulavat, ilman sointia ja suloa
    niin että lehdet kalpenevat peläten  
    talven tuloa.

Suomennos Kirsti Simonsuuri 
(suomennos julkaistu teoksessa  
William Shakespearen sonetit,
suom. & toim. Kirsti Simonsuuri, 
Gaudeamus 2010)
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STRATFORDILAISEN KÄRPÄSEN PURAISEMA 

Jussi Nikkilä raahattiin varhaisteininä vas-
toin tahtoaan katsomaan itähelsinkiläisen 
nuorisoteatterin esitystä Shakespearen 
Romeosta ja Juliasta. Jalassa nitisivät ku-
misaappaat ja ympärillä tungeksi lapsi-
perheitä märät vaatteet höyryten. Mutta 
sitten valot pimenivät ja tarina Veronan 
rakastavaisista hätkähdytti ja avasi oven 
uuteen maailmaan.  Alkoi matka kohti 
teatteria ja runoutta ja lopulta tarvetta 
nousta itse lavalle. ”Shakespearessa pa-
rasta on kieli, sanoista rakennetut ihmi-
set”, Nikkilä sanoo.  

Teininä saatu stratfordilaisen kärpä-
sen purema ei parantunut, vaan seurasi 
Nikkilää myös Teatterikorkeakouluun, 
jossa monologikurssilla tuli vastaan 
Macbeth. ”Kuin hyvistä nuoteista oli-
si soittanut”, hän muistelee skottiku-
ninkaan yksinpuhelua. Vuonna 2013 
Nikkilä päätti lähteä Shakespearen ko-
timaahan ammentamaan lisäoppia. 
Lamdassa, London Academy of Music 
and Dramatic Art -korkeakoulussa oli 

oppitunteja miekkailusta tekstianalyy-
siin ja Laban-tekniikkaan. ”Ehkä eniten 
nautin siitä, että Shakespearen näytel-
mät alkoivat avautua minulle alkupe-
räisasussaan.”

  Avonin bardin teokset pitävät Jussi 
Nikkilää tälläkin hetkellä kiireisenä 
muutenkin kuin RSO:n kanssa esitettä-
vän Myrskyn osalta. Kansallisteatterissa 
pyörii parhaillaan Nikkilän ohjaama 
Rikhard III. ”Se, miten Rikhard III:ssa 
käsitellään valtaa ja pahuuden psy-
kologiaa, on mielestäni hämmästyt-
tävän ajankohtaista tänä päivänä.” 
Shakespearen kiehtovuus piileekin 
Nikkilän mukaan juuri siinä, kuinka 
hän pystyi tekemään hahmoistaan niin 
samaistuttavia, aitoja. ”Ralph Waldo 
Emerson kirjoitti vuonna 1850, että 
Shakespeare on horisontti minkä taak-
se emme näe. Hän tarkoitti, että hori-
sontin takana on esi-historiallinen tapa 
hahmottaa maailmaa, ja Shakespearen 
näytelmistä nousee moderni ihminen.” 

”Oi uljas uusi maailma”

RSO:n Myrsky-konserteissa kertojan 
lausuma teksti esittelee näytelmän tee-
moja ja pyrkii tiivistämään tarinan mu-
siikkia tukevaksi kehikoksi. Kertojana 
toimiva Jussi Nikkilä työskentelee nyt 
ensimmäistä kertaa sinfoniaorkesterin 
kanssa. ”On suuri kunnia saada olla täs-
sä mukana. On myös hienoa saada ko-
kea orkesterin sointi sieltä lavan keskel-
tä”, hän iloitsee. 

Myrskyn näytelmäversion Nikkilä näki 
ensimmäisen kerran oman aikuistumi-
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sensa kynnyksellä Ryhmäteatterissa, 
Helsingissä. ”Silloin koin näytelmän eni-
ten Mirandan kautta. Prosperon tytär 
on asunut käytännössä koko elämän-
sä kaukaisella saarella etäällä sivistyk-
sestä. Koko alun myrsky, sen rantaan 
heittämät haaksirikkoiset ja Prosperon 
kostojuoni merkitsivät Mirandalle – sil-
loin luin sen niin – lapsuuden loppua. 
Luopumista viattomuudesta, astumista 
aikuisten maailmaan.”

Miranda joutuu kohtaamaan omat 
juurensa ja isänsä menneisyyden. ”Hän 
rakastuu koko sielullaan, mikä sekin, 
vaikka ihanaa onkin, on valtava muu-
tos. On ironista, että miehet joihin 
nuori nainen viittaa kuuluisalla replii-
killään ’Oi uljas uusi maailma, jossa asuu 
/ moinen kansa!’, ovat suurin osa petol-
lisia, murhaankin valmiita vehkeilijöi-
tä. Elin itse tuolloin leikkauspisteessä, 
jossa takana oleva lapsuus ja nuoruus 
tuntuivat taikasaarelta, jonka viimeisel-
tä rannalta avautui kylmä ja arvaama-
ton aikuisuuden meri.”

Myrsky Euroopassa 2016

Nyt, vuosia myöhemmin, Myrsky on 
herättänyt Nikkilässä uusia kysymyksiä. 
”Ajatusleikkinä minua on kutkuttanut 
näytelmän sivuilla vain maininnoiksi 
jäävä saaren entinen emäntä, Calibanin 
äiti Cykorax. Kuka hän on, minkä la-
tauksen lavalle voisi tämä sanattomak-
si ja tilattomaksi jätetty henkilö tuoda”, 
hän pohtii.

  Nikkilän mukaan Myrskyn voi miel-
tää myös eräänlaiseksi systeemiksi, ää-
rimmäisen rikkaaksi maaperäksi, jolle 
jokainen voi rakentaa oman näkemyk-
sensä. ”Myrsky on eri aikoina nähty hy-

vinkin eri tavoin, ja voisi sanoa, että 
sen sisään voi lukea itsensä ja oman, 
tai yhteisönsä tilanteen.” 

  Yksi analogia omaan aikaamme voi-
si olla Eurooppaa ravisuttanut pakolais-
kriisi. ”Nyt ja tässä, Euroopassa vuonna 
2016 ajatus pelokkaista haaksirikkoi-
sista vieraan maan hallitsijan ja hänen 
palvelijoidensa armoilla synnyttää väis-
tämättä synkkiä mielikuvia. Eikä tämän 
päivän maailmassa ilmanhenki Arielin 
neuvo isännälleen Prosperolle heltyä ja 
tuntea sääliä kostonjanon sijasta, voisi 
olla ajankohtaisempi.”

Tanskan prinssi

Jussi Nikkilä tunnetaan monista  
elokuvarooleistaan mm. Pussikalja-
elokuvassa, Ganesissa ja Jättiläisessä. 
Hän kuuluu Q-teatterin näyttelijäen-
sembleen ja on lisäksi esiintynyt mm. 
Kansallisteatterissa, KOM-teatterissa 
ja KokoTeatterissa. Kansallisteatterin 
Rikhard III:n lisäksi hän on ohjannut 
Q-teatteriin näytelmät Täydellinen päi-
vä ja Hämeenlinna. Tulevaisuudessa 
työt jatkuvat niin ikään teatterin ja 
elokuvien parissa ja myös yhteistyölle 
RSO:n kanssa suunnitellaan jatkoa. 

Shakespearen osaltakin Jussi Nikkilällä 
on vielä unelmia – hän haluaisi näytel-
lä Hamletia. ”Hamlet on ylitse muiden. 
Hamlet on ’tomun pelkistetty ydin’. Jos 
en koskaan tule olemaan Hamlet, voin 
aina testamentata pääkalloni jollekin 
teatterille”, hän nauraa.

haastattelu Satu Kahila
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): MYRSKY 
Tanskalainen kustantaja Wilhelm 
Hansen ehdotti Jean Sibeliukselle vuon-
na 1925 musiikin säveltämistä William 
Shakespearen (1564–1616) Myrsky-
näytelmään. Alkuperäisestä kolme-
kymmentäneljä osaa käsittävästä näyt- 
tämömusiikistaan Sibelius muokka-
si vajaan kaksi kolmannesta konsert-
tikäyttöön alkusoitoksi ja kahdeksi or-
kesterisarjaksi (1927). 

Kiireestä ja lähes lamaannuttavak-
si kasvaneesta itsekritiikistä huolimat-
ta Sibelius ei voinut vastustaa aiheen 
houkutusta. Axel Carpelan, hänen luo-
tettu taustavelhonsa, oli ehdottanut 
Myrskyä jo vuosia aiemmin ja säveltä-
jän ikääntyessä Shakespearen näytel-
män symboliikka oli tullut vain lähei-
semmäksi.

Tiivistettynä Myrsky on kertomus 
Milanon herttua Prosperosta, jol-
ta Antonio-veli on Napolin kunin-
gas Alonson avulla anastanut vallan. 
Kaukaiselle saarelle hylättynä Prospero 
yrittää kasvattaa Miranda-tytärtään 
ja Caliban-hirviötä. Hän hankkii apu-
laisekseen ilmanhenki Arielin, joka 
saa Antonion seurueineen haaksirik-
koutumaan samalle saarelle. Mukana 
ovat Prosperoa auttanut Gonzalo sekä 
Mirandaan rakastuva Alonson poika 
Ferdinand. Saarella Prospero näyttää 
taikavoimiensa mahdin, mutta lopussa 
hän on valmis antamaan anteeksi vas-
tustajilleen.

Shakespearen viimeiseksi arveltu 
näytelmä liikkuu moraalifaabelin, ko-
median ja romanssin alueilla yhdis-
täen monia uuden ajan alun kulttuuri-

sia teemoja. Ajatus taikuudesta saattoi 
liittyä teatterin luomaan illuusioon ja 
samaisti Shakespearen Prosperoon. 
Hyvää tarkoittavana luonnon salai-
suuksien tutkijana ja hyödyntäjänä 
Prospero loi vastakohdan näytelmässä 
mainitun Sycoraxin, Calibanin äidin, tu-
hoavalle magialle.

Myrskyssä nousee esiin myös renes-
sanssin herättämä platonistinen ajatus 
kolmijakoisesta sielusta (järkisielu, in-
tosielu ja himosielu), jota näytelmäs-
sä edustavat Prospero, Ariel ja Caliban. 
Sibeliuksen aikoihin idean oli aktivoinut 
Sigmund Freud ja säveltäjä saattoi tun-
nistaa näytelmän hahmoissa minuu-
tensa eri puolet, “ihanan egon”, takovan 
taiteilijan, ehkä tuhoisiin juopottelu-
kierteisiin suistuvan Calibaninkin.

Kolmas Myrskyn renessanssiheräte 
liittyy näytelmän hahmottelemiin yh-
teiskunnallisiin utopioihin. Renessanssi 
synnytti monenlaisia visioita ihanneyh-
teiskunnista Thomas Moresta Niccolo 
Machiavelliin. Myrskyssä Gonzalo maa-
lailee toisen näytöksen puheissaan yhtä 
tällaista, eräänlaista luontoon palaavaa 
sopusointua ilman valtaa ja vastuuta. 

Prosperon näytelmän lopussa luo-
ma tilanne vastaa uuden ajan sivistys-
valtion ihannetta, jollainen saattoi olla 
Sibeliuksenkin mielessä vastaitsenäis-
tyneessä Suomessa. Sivistysvaltiota 
uhkasivat silloin niin kuin nytkin sekä 
vallanhimoiset pragmaatikot (Antonio, 
Alonso) että meluisat populistit seu-
raajineen (Caliban, Stefano, Trinculo).

Sibeliuksen Myrsky-musiikista op. 
109 tuli monityylinen, mutta henke-
västi näytelmän filosofiseen ytimeen 
tähtäävä kokonaisuus. Sävellystyön 
pohjana oli näytelmän ruotsinkielinen 
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käännös. Suomen ensi-illassa vuon-
na 1927 oli käytössä Paavo Cajanderin 
suomennos, josta ovat peräisin tämän 
esittelyn lainaukset.

Sibeliuksen Myrskyssä musiikillinen 
jännite syntyy Prosperon ja Arielin vä-
lille. Tämän parivaljakon – rationaali-
nen tahto ja spontaani luovuus, uusia 
maailmoja hahmottava pyrkimys ja vai-
keasti hallittava inspiraatio, tai Freudin 
kontrolloiva yliminä ja tiedostamaton 
alitajunta – ympärille Sibelius sävel-
si näyttämömusiikkinsa kiehtovim-
man osan. Draaman muut ainekset si-
joittuvat tähän ydinproblematiikkaan 
nähden hyvinkin erilaisiin tyylilajeihin: 
viehkeään lyriikkaan, pastellivärisiin 
pastisseihin, tyyliteltyyn komediaan tai 
purevaan realismiin.

Kauneus on muuttunut Sibeliuksen 
musiikissa suojelukohteeksi, jota ravis-
televat sekä luonnon että sielun toisil-
taan kuulostavat alkuvoimat. Saarelle 
loihdittu pienoisparatiisi menuettei-
neen ja salonkivalsseineen edustaa 
haavekuvaa ja kadotettua aikaa, jolla ei 
oikein ole tulevaisuutta. Parannuksen 
tehneille ihmisille avautuu näytelmän 
lopussa ovi, josta Sibelius ei astu mu-
kana.

             ***

Alkusoiton rooli selviää ohjaa-
ja Poulsenin kirjeestä Sibeliukselle: 
“Ensimmäinen kohtaus varsinaisine haak-
sirikkoineen jää pois. Sen sijaan soitetaan 
alkusoitto. Kun tämä saavuttaa hurjim-
man ja raivokkaimman kohokohtansa, 
väliverho nousee, ja kuin unikuvana – hy-
vin lyhyenä – nähdään laiva, joka vaipuu 
aaltoihin Ferdinandin ja laivamiesten hy-

pätessä yli laidan. Väliverho laskeutuu ja 
alkusoitto vaimenee suureen decrescen-
doon.”

Sibeliuksen nostamassa kromaat-
tisessa orkesterivyöryssä vasket ulvo-
vat ja puupuhaltimet vinkuvat. Jousien 
raskaat aallot kurottavat hurjistunei-
na massiiviseen huipentumaan (ffff), 
joka iskee Shakespearen tekstin her-
moon: “Helvetti on tyhjä ja kaikki pirut 
irti!” Tässä ovat sekä luonto että ihmi-
sen mieli kaoottisimmillaan, ja Sibelius 
modernistisimmillaan. Kuin taikurin 
kädenheilautuksella kaikki vaimenee 
salamyhkäisiin tritonusmuodostelmiin 
(pppp).

Näytelmän alku hahmottuu kuin 
unen läpi. Prospero tuudittaa tytärtään 
Mirandaa, lenseät tuulet puhaltelevat 
muistoja laivan uppoamisesta ja mat-
kustajien pelastumisesta. Unen ja to-
den häilyvältä rajalta astutaan saarelle, 
jossa päähenkilöt ratkaisevat sisäiset ja 
toistensa väliset ongelmat. 

Prospero on hankkinut apulaisekseen 
ilmanhenki Arielin, jonka lentävistä  
lähdöistä ja tuloista ilmoittaa lyhyt, ti-
lanteen mukaan muunneltu uljas sävel-
signaali, harppu näyttämön yläpuolel-
le sijoitettuna. Arielin lauluissa kuultaa 
Myrskyn sadunomaisuus ja fantas-
tisuus. Tunteissaan ja vapauden kai-
puussaan Ariel on myös hyvin inhimil-
linen olento.

Ensimmäisen laulun (“Nyt keltahie-
kallen”) tanssillinen melodia saa vas-
tapainokseen meren ääniä harpusta ja 
vaskista. Synkeänä aaltoilevassa toi-
sessa laulussa (“Nyt viittä syltä syvät 
veet”) häämöttävät merenpohjan aar-
teet syvällä eksoottisten vaskisointujen 
ja harppuglissandojen alla. Kappaleen 
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lopussa aallottaret soittavat kuolinkel-
loja: Ferdinandille uskotellaan hänen 
isänsä Alonson kuolleen.

Toisen näytöksen välisoitto, viisaan 
Prosperon muotokuva, on täynnä ba-
rokkista juhlavuutta ja vakavuutta, 
sekä muistoja vanhoista pettymyksistä. 
Ajastaan edellä olevan tietäjän vaikeu-
det olivat säveltäjällekin tuttuja: “Etuni 
maalliset kun näin löin laimin, erakkon´e-
lellen ja henkeäni edistäin töissä, joiden 
salaisuut´ ei yleisö pysty tajuumaan…”

Prospero pelasti Arielin puunraos-
ta ja muistuttaa usein kiitollisuuden-
velasta. Poulsenin ohjauksessa Ariel 
kuvattiin huilua soittavana tammi-
puuna. Musiikissa yksinäistä huiluso-
oloa kannattavat mietteliäänä vellovat 
jousiostinatot – lehtien havina pui-
den latvustossa – ja jälleen ovat ih-
miset pyyteineen lumouksen vallassa 
(“Mik´ ihmeellinen horto valtaa heidät?”). 
Arielin kolmas laulu (“Tässä kun te kuor-
saatten”) herättää uinuvat syntiset.

Kolmannen näytöksen välisoitossa 
kompuroi esiin Caliban, jossa kuvas-
tuu sivistymättömän luolamiehen koo-
misuus. Calibanin uhoavassa, jyskyt-
tävien lyömäsoitinten alleviivaamassa 
ja raskasliikkeisessä grobiaanitanssis-
sa (Interludi: Allegretto-Più modera-
to-Stretto) on ugrilaisesta humalakäyt-
täytymisestä tuttuja elementtejä.

Mirandan hento muotokuva 
(Allegretto) toimii näytelmässä kol-
mannen näytöksen välisoittona. 
Yksinkertainen jousiminiatyyri ta-
voittaa herkästi nuorekkaat aavistuk-
set, neidon viattomat pelot ja toiveet. 
Näytelmän konna- ja koomikko-osasto 
marssii takaisin Humoreskin (Allegro 
commodo) tahdissa: klarinettia soitta-

va Ariel johtaa viinuri Stefanon, ilveili-
jä Trinculon sekä junttihirviö Calibanin 
juopunutta seuruetta: “Kun tynnyri on 
tyhjä, silloin juomme vettä, sitä ennen ei 
pisaraakaan!”

Prosperon petollisen Antonio-veljen 
kuvauksessa on machiavellimaista te-
rävyyttä ja kyynisyyttä: “Omatunto? 
Missä se on? En tunne ma povessa-
ni tuota jumalaa. Sadatkin omatunnot, 
jotka minut Milanost´estäis kovettua 
saisi ja sulaa, siit´en piittais.”

Antonio-välisoiton vallanhimoa hei-
jastava musiikki kasvaa pilkallisis-
ta rytmiaiheista hurjaksi tarantellak-
si (Moderato assai – Allegro), jonka 
aikana näyttämöohjeen mukaan: 
“Kummallisia olentoja ilmestyy, kantaen 
valmiiksi katettua pöytää, jonka ympä-
rillä he tanssivat, tehden sulavilla eleillä 
tervehdyksensä.” Shakespearen näytel-
mässä tämä edusti masquen, aate-
lishoveissa suositun naamionäytelmän 
perinnettä.

Ariel paljastaa voimansa muun-
tuessaan kostottareksi, siivekkääk-
si harpyijaksi (Grave), jonka vihlovat 
puhallinsoinnut ja sivaltavat orkeste-
ri-iskut pelästyttävät salaliittolaiset: 
“Kosk´ihmisiks´ei teidän elää sovi, vein 
teiltä järjen.” Haltijoiden tanssin loppu 
on keveä ja ilakoiva (Allegro), mutta ei 
silti täysin vapauta tunnelmaa urkupis-
teäänissään ja pizzicatoissaan.

Neljännen näytöksen välisoitto ku-
vastaa Napolin kuningas Alonson surua 
(Andante con moto) kuolleeksi luule-
mansa poikansa Ferdinandin tähden. 
Hauras jousitekstuuri harppuineen liit-
tyy sadunomaiseen tunnelmaan, mut-
ta muistuttaa samalla yleisesti elämän 
langan ohuudesta. 
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Arielin sopimus Prosperon kanssa on 
lähestymässä loppuaan ja syksy – eron 
hetki – on ovella. Neljännen näytök-
sen laulussaan (Allegretto moderato) 
Ariel huokailee kiireitään, mutta kysyy 
Prosperolta päätteeksi: “Rakastathan 
mua? Tosiaan?” Matalat puupuhaltimet 
virittävät luonnonmystiikkaa säteilevän 
Sateenkaaren (Poco adagio) korkealle 
taivaalle: “Ja sinikaares yli vainioiden le-
vittelet ja vuorten korkeoiden.” Iriksen, 
sateenkaaren jumalattaren melodraa-
ma on kaihomielinen valssi, joka joh-
dattaa neljännen näytöksen elojuhlaan.

Vedellisten najadien tanssi 
(Allegretto grazioso) C-duurissa on 
uusklassisesti tyylitelty menuetti, ke-
säjuhlien kevyt pastissinumero jousil-
le. Elonkorjaajien tanssista (Commodo) 
voi aistia lähestyvän syksyn ja kypsy-
neen sadon tunnelma, Sibeliuksen pai-
nottaessa pohjoista ulottuvuutta. Ariel 
toimii elojuhlan seremoniamestarina 
ja usuttaa näytöksen päätteeksi Koirat 
kuokkavieraiksi yrittävien juoppolallien 
kimppuun. Pakomatka toteutuu musii-
kissa koomisesti hyppivinä pizzicatoina.

Viidennessä näytöksessä on edes-
sä paluu arkeen ja todellisuuteen. 
Alkusoittona kuullaan ennakoiva soi-
tinversio Arielin viidennestä laulusta 
(Poco con moto). Prosperon käskys-
tä taikanäyt haihtuvat ilmaan, mutta 
katoavat illuusiot ovat jättäneet jäl-
keen pysyvän opetuksen: “Sama kude 
on meissä kuin mik´unelmissa on, ja unta 
vaan on lyhyt elämämme.”

Näytelmän huipennuksessa Prospero 
luopuu mahdistaan ja ohjaaja Poulsen 
kuvitteli kohtaukseen “mielettömän 
soinnin, jota seuraa juhlallinen me-
lodia”. On vaikea sanoa, aavisteli-

ko Sibelius katkeran riitasointuisessa 
Intradassaan (jossa Ariel marssittaa 
syylliset Prosperon eteen) omaa vetäy-
tymistään aktiivisesta säveltämisestä. 
Yhtä kaikki ajatus taiteen taikapiiristä 
luopumisesta, ihanien inspiraatioiden 
ja uusien sävelmaailmojen kadottami-
sesta vihloi kipeästi säveltäjää. 

“Mut loitsut julmat nyt vannon pois, ja 
kun vaan taivaallista saan soitantoa ai-
kaan, jonka hurma nuo saattaa järkiin, 
sauvani ma taitan, sen maahan hau-
taan monta syltä syvään.” Dissonoivaa 
epätoivon purkausta seuraa seestei-
nen, nöyrtynyt Adagio, sovinto todel-
lisuuden kanssa. Taikavoimia voi halli-
ta, mutta ei omistaa. Kaikki lahjat on 
annettu viime kädessä yhteisen hyvän 
palvelemiseen. 

Viimeisessä laulussaan “Mettä ku-
kist' imaisen ma” (Poco con moto) Ariel 
iloitsee pian koittavasta vapaudes-
taan ja ilmassa on jäähyväisten tun-
tua. Korjattu sato muistuttaa syksystä 
ja lumouksen särkymisestä: “Hei lystiä, 
lystiä on elostaa, kun kukkien keskellä 
liehua saa”. Pizzicatojen säestämä iloi-
nen meno taittuu hetkeksi pontevassa 
välitaitteessa.

Juhlava kulkue (Cortège) johdattaa 
voipuneet ja parannuksen tehneet ih-
miset pois näyttämöltä kiihtyvässä po-
loneesin (Tempo giusto – Poco a poco 
stretto) tahdissa. Helsingin esitys-
tä vuonna 1927 varten Sibelius sävelsi 
vielä lyhyen Epilogin (Poco adagio – 
Allargando), jossa Prosperon hahmoon 
liittyy stoalaista nöyryyttä: “Siis, jos teil-
l´on armon toivo vakaa, hellyyttä nyt 
mulle osottakaa!”

Antti Häyrynen
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Arielin ensimmäinen laulu

Hietikolle käymme näin
käsikkäin, ystäväin.
Niiatkaa ja suukotelkaa,
laineet lepoon tuuditelkaa,
sipsutellen pyörikää,
henget, kuoroon yhtykää.
Kuulkaa, noin koira haukkuu
vou – vou…
Vait, kuunelkaa,
noin kiekuvi kukko kultasuu
kukkelikuu – kukkelikuu…

Arielin toinen laulu

Sun isääs’ peittävät synkeät veet,
nyt koralleiksi luunsa on
ja silmät helmiksi muuttuneet,
on muuten ehjä ja koskematon.
Hän meren helmassa saanut sen
on muodon kallisarvoisen.
Ja vedenneidot soittavat kellojaan,
soi kaiku yli maan.

Arielin kolmas laulu

Täällä senkun kuorsataan,
vaikka konnat koukkujaan
jo virittää.
Henkeänne uhataan,
ylös siitä sukkelaan:
Nouskaa jo, herätää,
nouskaa jo, herätkää,
herätkää!

Arielin neljäs laulu

Ennen kuin ehdit huokaamaan,
”tänne hoi!” ees huutamaan,
niin jo luokses’ innoissaan
sipsuttaa he varpaillaan.
Rakastathan mua, eikö vaan?

Arielin viides laulu

Mä mettä janooni juoda saan
ja kissankelloon käyn loikomaan
ja öidin huuhkajan huutoa kuuntelen
tai seljässä lepanko liitelen.
ja riemujen suvisten jälkehen
on varjossa oksien tuoksuavain
niin hauskaa ja hilpeää elellä vain.

Suom. Hannu Heikkilä
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OSMO VÄNSKÄ
Dynaamisista ja intensiivisistä esityk-
sistään kiitosta saanut Osmo Vänskä 
valittiin Minnesotan sinfoniaorkesterin 
musiikilliseksi johtajaksi 2003. Ennen 
Minnesotaan siirtymistään, Vänskä toi-
mi Sinfonia Lahden taiteellisena johta-
jana vuodesta 1988. Hän on työsken-
nellyt ylikapellimestarina myös Tapiola 
Sinfoniettassa, Islannin sinfoniaorkes-
terissa ja BBC:n Skotlannin sinfoniaor-
kesterissa. 

Vänskä on vieraillut johtamassa mm. 
New Yorkin, Berliinin ja Los Angelesin 
filharmonikkoja, Chicagon, Bostonin 
ja Clevelandin sinfoniaorkesterei-
ta, ja Amsterdamin Concertgebouw-
orkesteria. Sibeliuksen Myrskystä 
kokoamaansa sarjaa hän johti alku-
vuodesta Lontoon filharmonikkojen 
konsertissa, jossa Arielin osan lau-
loi niin ikään Lilli Paasikivi ja kerto-
jana esiintyi näyttelijä Simon Callow. 
Kuluvalla kaudella Vänskä mm. deby-
toi Ranskan radion sinfoniaorkeste-
rin kapellimestarina ja esittää kaikki 
Sibeliuksen sinfoniat Lontoon filhar-
monikkojen kanssa.

Sinfonia Lahden kanssa tehtyjen 
ylistettyjen Sibelius-levytysten lisäksi 
Vänskä on taltioinut Sibeliusta myös 
Minnesotassa. Sinfonioiden 1 ja 4 levy-
tys toi orkesterille ja Vänskälle arvos-
tetun Grammy-palkinnon. Minnesotan 
sinfoniaorkesteri ja Vänskä ovat 
tehneet myös kehuja keränneen 
Beethovenin sinfonioiden kokonaisle-
vytyksen. Kuluvalla kaudella he levyttä-
vät Mahlerin 6. ja 2. sinfonian.

Osmo Vänskä on Glasgown ja 
Minnesotan yliopiston kunniatohtori. 

Royal Philharmonic Society myönsi hä-
nelle palkinnon hänen ansioistaan klas-
sisen musiikin alalla. Lisäksi Musical 
America valitsi Vänskän vuoden ka-
pellimestariksi 2005. Vuonna 2013 hä-
nelle myönnettiin Saksan levykriitik-
kojen yhdistyksen vuotuinen palkinto 
BIS-levymerkille tehdyistä Sibelius-
levytyksistä.  

LILLI PAASIKIVI
Lilli Paasikivi on yksi maailman mer-
kittävimmistä Mahlerin laulusarjojen 
ja sinfonioiden tulkitsijoista. Hän on 
laulanut mm. Das Lied von der Erde 
– ja Des Knaben Wunderhorn -teok-
set Los Angelesin filharmonikkojen 
solistina, 8. sinfonian Berliinin filhar-
monikkojen kanssa, 2. sinfonian New 
Yorkin filharmonikkojen solistina ja 
Kindertotenlieder -sarjan New World 
Symphony -orkesterin kanssa.

Debytoituaan Wagnerin Ring-
sarjassa Sir Simon Rattlen ja Berliinin 
filharmonikkojen kanssa Aix-en-
Provencen festivaalilla, myös Wagnerin 
oopperoiden roolit ovat muodostuneet 
merkittäviksi Paasikiven uralla. Hän 
on esittänyt niin Brangänea, Frickaa 
kuin Kundryakin mm. Hampurin val-
tionoopperassa ja Frankfurtin ooppe-
rassa. Suomen Kansallisoopperassa 
Paasikiven rooleja ovat olleet Carmenin 
nimirooli, Aïdan Amneris ja Don 
Carloksen Eboli. 

Kuluvalla kaudella Lilli Paasikivi 
esittää Janáčekin Glagoliittimessun 
Oslon filharmonikkojen ja Jukka-Pekka 



14

Sarasteen kanssa, laulaa Michael 
Tippettin oratoriossa A Child of Our 
Time Leipzigin Gewandhaus-orkesterin 
solistina ja esiintyy Wagnerin 
Reininkullan konserttiversiossa Tokion 
Suntory Hall’ssa.

Paasikivi on levyttänyt mm. 
Sibeliuksen Kullervon Osmo Vänskän 
ja Sinfonia Lahden kanssa, Mahlerin 3. 
sinfonian Philharmonia -orkesterin so-
listina ja Mahlerin 8. sinfonian Lontoon 
sinfoniaorkesterin ja Valeri Gergijevin 
kanssa. Beethovenin 9. sinfonian hän 
on taltioinut Leipzigin Gewandhaus-
orkesterin solistina. Lisäksi Paasikivi on 
tehnyt Alma Mahlerin laulujen koko-
naislevytyksen.

Lilli Paasikivi on toiminut Suomen 
Kansallisoopperan taiteellisena joh-
tajana vuodesta 2013. Hän on myös 
Pyhäniemen kartanon konserttisarjan 
taiteellinen johtaja.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalais-
ta musiikkikulttuuria. Orkesterin yli-
kapellimestari on Hannu Lintu, joka 
aloitti kautensa syksyllä 2013. RSO:n 
kunniakapellimestarit ovat Jukka-
Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voi-
min. Sinfoniaorkesterin mittoihin 
se kasvoi 1960-luvulla. RSO:n yli-
kapellimestareita ovat olleet Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmis-
to sisältää runsaasti nykymusiikkia 
ja orkesteri kantaesittää vuosittain 
useita Yleisradion tilaamia teoksia. 
RSO:n tehtäviin kuuluu myös koko 
suomalaisen orkesterimusiikin tal-
tioiminen kantanauhoille Yleisradion 
arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa 
teosta ja esittelee myös suomalai-
sen modernismin pioneereja, ku-
ten Väinö Raitiota ja Uuno Klamia. 
Lisäksi ohjelmassa on muun muas-
sa Stravinskyn orkesteriteoksia, 
Mahlerin ja Brucknerin sinfonioita, 
Haydnin Vuodenajat -oratorio ja ny-
kysäveltäjien konserttoja. Vieraaksi 
saapuvat mm. sopraano Karita 
Mattila ja mezzosopraano Michelle 

RADION 
SINFONIAORKESTERI
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DeYoung, kapellimestarit Esa-Pekka 
Salonen, Teodor Currentzis ja Gustavo 
Gimeno sekä pianisti Daniil Trifonov.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine 
-, Académie Charles Cros’n ja 
MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Sibeliuksen Lemminkäisen ja Pohjolan 
tyttären levytys oli Gramophone-
lehden Critic’s Choice joulukuus-
sa 2015. Lisäksi levytys toi RSO:lle ja 
Hannu Linnulle kotimaisen Emma-
palkinnon Vuoden klassinen albumi 
2015 -kategoriassa. Kaudella 2016–
2017 orkesteri levyttää mm. Sibeliusta, 
Prokofjevia ja Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, 
Kajaanissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsert-
teja kuunnella sekä katsella korkealaa-
tuisen livekuvan kautta. Konserteista 
suuri osa myös televisioidaan suorina 
lähetyksinä Yle Teemalla.


